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* AH Lê Kh�c Thí, California 
Tôi vui m�ng ���c bi�t các anh �ã gi�i 

quy�t ���c nh�ng khó kh�n trong vi	c phát 
hành LT và s
 cùng v�i m�t s anh em 
Cali,Texas.., ti�p t�c ph� trách LT n�m 2005. 
Xin các anh ghi tin vui này trong LT s�p t�i và 
�� ngh� ph� bi�n th� d��i �ây tôi g�i các anh 
v� vi	c này �� AH và TH rõ s� vi	c. 

19 tháng 4 n�m 2004 
Thân kính g�i qúy b�n ph� trách LTAHCC, 

Hoa Th�nh Ð�n 
Ti�p xúc v�i anh Ngô N	m và v
a qua �i�n 

�àm v�i anh Bùi thanh D�ng, các anh có �� 
c�p ��n vi�c tìm BPT Lá Th n�m 2005, yêu 
c�u tôi tìm giùm “�ng viên” kh� d� nh�n ph� 
trách LT. 

Trong m�t b�a c�m thân m�t ba tu�n tr�c 
�ây c�a ban Ð�i Di�n Nam Cali m�i ��c 
b�u, tôi có �a v�n �� tìm xem có n�i nào 
nh�n ph� trách LT không. Anh em bàn qua 
tính l�i m�t h�i lâu, nhng ch�ng tìm ra m�t 
n�i nào khác ngoài Hoa Th�nh Ð�n, và xin các 
anh HTÐ vui lòng lu nhi�m m�t k� n�a, giúp 
cho LT kh�i b� gián �o�n. Các anh ��u nh�n 
th�y AH vùng Th� Ðô có m�t l�c l�ng hùng 
h�u v� s� l�ng c�ng nh ch�t xám. Xin anh 
em ti�p t�c cho m�t n�m n�a r�i th� nào c�ng 
có ��a ph�ng nh�n lãnh LT n�m 2006. Ý ki�n 
c�a anh em Cali ch c r!ng c�ng là ý ki�n c�a 
��i �a s� AH kh p n�m châu. N" nào anh em 
DC l�i không ch�p nh�n và �# cho LT mai 
m�t. 

Tình c$ �%c trong LT s� 43 n�m 1988 do 
AH DC và Paris ph� trách, có bài c�a bác 
Ðào tr%ng C�ng: “Khóc anh Cang” (c� AH 
Hoàng �ình Cang) Bác C�ng vi�t & cu�i th: 
“...Tôi xin th p nén h�ng lòng vi�t m�y giòng 

này, mong anh ch�ng giám, c�u xin anh vui 
trong c�nh Ph�t, phù h� cho Lá Th Công 
Chánh c�a chúng ta ��c tr$ng t�n...” 

Có l' là bác Hoàng �ình Cang c�ng �ang 
phù h� cho LT có ��c ng$i nuôi d"ng và 
hi�n t�i là ban ph� trách Washington DC. 

Thân kính 
Lê kh c Thí 
* BPT : Nh� các ph��ng ti	n c�a “k�-thu�t 

cao”, nên ��c bi	t n�m 2005 Lá Th� s
 ���c 
m�t s AH t� nhi�u ��a ph��ng xa cách nh� 
Washington DC. và California tình nguy	n 
chung vai, góp s�c. Ph��ng th�c c�ng tác �� 
ph� trách LT  �ã ���c AH Nguy�n ��c Chí 
trình bày � bài “Ph� trách LTCC 2005”, có 
��ng � LT s 83 n�y. 

Ngoài ra, các AH � Nam California c ng �ã 
có nh�ng lý do ti�m !n �� nói r"ng “th� nào 
c�ng có ��a ph��ng nh�n l	nh LT n
m 
2006”. 

 
* AH Phi Ng�c Huy�n, Texas 
Tr��c h�t xin c�m �n qúy AH vùng  Hoa 

Thinh #n �ã cng hi�n các AHCC lá th� s 
82 h�t s�c ��c s�c c� v� hình th�c l$n n�i 
dung. Xin có l�i m�ng v� s� thành công ��c 
bi	t này. 

AHCC Houston xin kính g�i qúy Ban Ph� 
Trách Lá Th� CC nh�ng tài li	u sau �ây: 

1 B�n Báo Cáo Sinh Ho%t c�a AHCC 
Houston 

2 Danh sách t�p th� AHCC Houston 
Texas �óng góp Y�m Tr� Lá th� n�m 2004 
(Các AH khác ch�a �óng góp s
 g�i tr�c ti�p 
t�i qúy BPT) 

3 Chi phi�u $240 c�a AH Nguy�n V�n 
#� g�i AH Bùi Thanh D��ng 
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4 M�t s hình �nh  c�a  các bu�i sinh 

ho%t (�� tùy nghi l�a ch&n ��ng t�i) 
Xin qúy Ban Biên T�p cho ��ng B�n Báo 

Cáo sinh ho%t và danh sách các AH Houston 
�óng góp Y�m Tr� LT vào LT s 83. 

Thay m�t các AHCC Houston, Texas, xin 
kính chúc qúy Ban Biên T�p vùng Hoa Th�nh 
#n ���c v%n s� nh� ý trong n�m Giáp Thân 
này �� hoàn thành công tác �ang ti�n hành  
“gi� cho còn có nhau” 

* BPT : BPT  Lá Th� xin cám �n Ban Ð%i 
di	n AHCC Houston �ã st s�ng g�i t��ng 
trình sinh ho%t và y�m tr� LT c�a AH và TH 
Công Chánh v� BPT r't s�m �� Ban biên t�p 
có thì gi� chu!n b� phát hành LT 83. BPT c ng 
hy v&ng m�t s AH trong t�p th� �ông ��o c�a 
AHCC Texas nói chung, và Houston nói riêng, 
s
 tích c�c �óng góp vào vi	c th�c hi	n LT 
n�m 2005. 

 
* AH Lê thành Trinh, Louisiana 
….Các ái h�u thu�c l�a tu�i tôi �( l�n l�&t 

v� v�i Ông Bà và nh�ng ng��i còn l%i c ng 
không còn nhi�u s�c kho) �� tham gia vào 
vi	c ph� trách LTAHCC. Vì v�y tôi r't m�ng 
khi th'y các b%n tình nguy	n ��m trách vi	c 
này �� LT thân yêu c�a chúng ta sng thêm 
m�t th�i gian n�a. 

Tôi g�i kèm �ây bài “Nh�ng ti�n b� k� 
thu�t v� bêtông” �� gi�i thi	u v�i các AH 
nh�ng ti�n b� m�i trong vi	c c�i ti�n lo%i v�t 
li	u xây d�ng c�n b�n này. 

Bài vi�t có tính cách ph� thông nên có th� 
h�i th�a �i v�i nh�ng AH chuyên v� bêtông. 

N�u các b%n th'y bài này có th� ��ng trên 
LT ���c thì xin s�a l�i v�n cho tr�n tru tr��c 
khi ��ng. 

* BPT : Tr��c h�t, BPT hoan nghênh AH 
�ã �óng góp bài v� ��u ��n cho LT. Nh�ng 
AH tuy �ã v� h�u nh�ng khi �&c ���c các 
“bài trong ngh�”, �úng ch* “ng�a”…. thì c ng 
thú v� l�m; nh� các võ t��ng dù �ã r�a tay gác 
ki�m nh�ng v$n h+i-h�p theo d,i nh�ng chi�n 
thu�t m�i n�i sa tr��ng. 

 
* AH � h�u H�a, Pháp 
…Anh Hoa tr��ng Xuân �ã nh�n �� 36 LT 

82 và 1 CD. Nh� CD anh H�a �ã làm 

imprimante danh sách AHCC và TH dày 16 
trang. Thành th�t cám �n anh Chí . 

Các anh Tu't, Chí, -n �ã dày công nghiên 
c�u v� vi	c vi�t UNICODE ti�ng Vi	t; H�a 
�ang h&c h,i . 

Lá Th� s 82 th�t tuy	t �.p v� c� hình th�c 
l$n n�i dung v�i nh�ng “Cây vi�t th� h	 tr)” 
�ã làm H�a say mê �&c! 

Thành th�t c�m ph�c các Anh trong Ban 
Ph� trách Lá Th� �ã b, công s�c r't nhi�u �� 
hoàn thành LT s 82 th�t xu't s�c….. 

* BPT : BPT Lá Th� Hoa-Th�nh-#n  xin 
cám �n Ban �%i-di	n AHCC � Pháp �ã khen 
và th��ng LT s 82 b"ng cách ti�p tay phân 
phi LT ��n các AH � Pháp. G�i chung 3 
quy�n vào m�t bì th� express nh� th� này gíúp 
ti�t ki	m ���c ti�n b�u phí mà l%i còn �i mau 
h�n.  #ang trông ch� bài v� c�a các AH � 
Pháp �óng góp cho Lá Th� 

 
* Ái n� c� AH Nguy�n t� Tùng, 

California 
Kính th�a các Bác, các Chú 
Trong Lá Th� AHCC s 82, c�t “Tin 

Bu+n”, các Bác �ã cho in tên thân ph� c�a 
cháu là Nguy�n t� Tùng, th't l�c ngày 
01/01/2004. Ð%i di	n AHCC � San Jose có bác 
Tôn th't Ng& và vùng Sacramento có bác 
Nguy�n xuân M�ng �ã �ích thân ��n phúng 
�i�u và chia bu+n v�i gia �ình cháu. 

Tr��c ngh/a c� cao �.p c�a hai Bác và c�a 
gia �ình Công Chánh, gia �ình cháu xin vô vàn 
c�m t%. 

Kính xin các Bác trong ban ph� trách 
LTAHCC vui lòng g�i cho cháu xin ��a ch0 
update c�a t't c� các Bác trong gia �ình Công 
Chánh. Cháu xin g�i kèm �ây chi phi�u $20 �� 
nuôi d�1ng Lá Th� n�m 2004. 

Kính chúc các Bác có s�c kho) sung mãn 
�� ��m trách công vi	c “vác ngà voi” và 
LTCC s
 v/nh c�u tr��ng t+n. 

Cháu Nguy�n t� th� Ði�m. 
* BPT : Ba cháu m	nh chung � tu�i 87 là 

#%i Th��ng Th&; v�i tang trên Cháu m't �i 
m�t ng��i cha hi�n, Công chánh chúng tôi m't 
ng��i b%n qúy. 

Trong LT s 83 n�y có ��a ch0 update c�a 
AHCC h�i ngo%i nh� cháu yêu c�u. 
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* Bà Tr�n �ình Th
ng, AHCC, Canada 
…..Tôi là ch� Tr�n �ình Th�ng, ng� t%i 

Canada, và nhà tôi là m�t #%i-di	n Công 
Chánh t%i n�i chúng tôi sinh sng. 

#�a ch0 : 1510 Tolstoi, Brossard  J4W3G8, 
PQ.  Canada.     Phone : 450-466-1391 

Nhà tôi ch2ng may �ã qua ��i nên chúng 
tôi còn ch�a qua kh,i th�i gian quá bàng 
hoàng, �au ��n. 

Nhân hôm qua xem báo t� 2003, th'y nhà 
tôi �i�n t� y�m tr� mà ch�a g�i �i, có l
 vì 
quên khi còn �ang th�i gian b�n r�n tr� b�nh. 
Nay tôi tìm t� phi�u y�m tr� n�m 2004 và xin 
g�i t�i quý anh kèm theo 50$ US money 
order. 

Xin kính chúc quý anh m%nh và xúc ti�n 
vi	c ra báo s 83 s�p t�i. 

Xin quý anh ��ng dùm gia-�ình tôi l�i c�m 
t%. 

 

C�M T� 
Gia �ình chúng tôi xin chân thành 

c	m t� Ð�i gia �ình Công Chánh H	i 
Ngo�i và nh�t là AHCC vùng Montreal 
và hai bác Ph�m h�u V�nh; AHCC khóa 
1955-1959 �ã phúng �i�u, �
ng báo, g�i 
th�, �i�n tho�i chia bu�n khi ch�ng, cha, 
ông chúng tôi là: 

Ông Tr�n �ình Th
ng 
Pháp danh Tu� Th�ng 
th�t l�c ngày 9/03/2004; t�c là ngày 

19/2/Giáp-Thân 
H��ng th� 70 tui. 
V�, các con và các cháu Kính bái 

* BPT :  B%n hi�n Tr�n �ình Th�ng m	nh 
chung là m�t m't mát l�n lao cho quý quy�n 
và cho #%i gia �ình Công-Chánh n�a. B%n làm 
#%i-diên lâu n�m � vùng Montreal , r't tích 
c�c trong vi	c k�t ni tình Aí-H�u. Nguy	n 
c�u h��ng linh b%n hi�n  Tr�n �ình Th
ng, 
Pháp danh Tu� Th�ng s�m Vãng Sanh T�nh 
��. 

Mong Ch� kh,e m%nh và v$n ti�p t�c sinh-
ho%t v�i gia-�ình Công-Chánh. Cám �n Ch� �ã 
y�m tr� Lá Th�. 

* AH Tr�n S� Huân, California 
Tôi �ã nh�n Lá Th� s 82. Xin cám �n các 

anh trong Ban Ph� Trách Hoa Th�nh Ðn. 
Xin g�i �ính kèm chi phi�u $80 c�a Tr�n s/ 

Huân; Tôn th't #�ng; Cao minh Châu; Ph%m 
ng&c Xuyên y�m tr� Lá Th� cho n�m 2004 

Lá Th� s 82 in r't �.p, n�i dung phong 
phú, x�ng �áng là m�t Ð�c San c�a t�p th� 
Công Chánh h�i ngo%i. 

Xin nhi	t li	t khen ng�i qúy anh trong Ban 
Ph� Trách LT Hoa Th�nh Ðn. 

Kính chào các anh 
* BPT : Trong th�i gian hình thành LT s 

82, BPT nhi�u l�n nh�n ���c �i	n tho%i, email 
c�a AH �óng góp ý ki�n xây d�ng r't h�u ích 
�� LT thêm ph�n hoàn h�o. AH c ng là ng��i 
�áp �ng s�m nh't khi nh�n ���c LT s 
82.Ti�c thay, lúc chúng tôi ti�n hành LT s 83 
thì AH b� b	nh ph�i vào b	nh vi	n m�t th�i 
gian.  BPT  c ng nh� AHCC bn ph��ng 
xin c�u chúc AH s�m bình ph�c, l'y l%i phong 
�� nh� c  �� vui h��ng tu�i già v�i gia �ình, 
c ng nh� v�i anh  em Công Chánh. 

 

* AH Trình h�u D�c, California 
Cám �n hai anh và quý anh khác trong Ban 

Ph� Trách LTAHCC �ã g�i cho LT s 82, 
Xuân 2004. Hình tháp bút chì nhô lên kh,i 
v��n hoa anh �ào bi�u t��ng cho Hoa Th�nh 
Ðn qu� th�t là m�t ch&n l�a toàn h�o cho 
LTCC này . LT s 82 là s ��u tay c�a qúy 
anh mà �ã quy t� ���c nhi�u bài th�t b� ích v� 
vi�t và �&c v�i UNICODE trong computer, 
nh�ng bài lu�n thuy�t v� lý âm d��ng, sng 
sao cho h�p v�i tu�i già lúc h�u trí...T�ng k�t 
l%i, lá th� Xuân 2004 do qúy anh ph� trách �ã 
�%t ch0 tiêu xu't s�c…. 

* BPT : Xin cám �n AH �ã có l�i bình 
ph!m tt �.p và �ã y�m tr� d+i dào cho LT. 

 

* AH Tr��ng �ình Huân, California 
…..Tôi hoan nghênh công lao chi�t tính giá 

thành m*i LT, khi t�i tay m*i AH. 
Nghe nói anh còn d� tính g�i th� cho các  

TH   không còn mun nh�n LT trong vòng hai 
n�m qua, �� có thêm lý do ng�ng g�i LT t�i 
các v� �ó. 
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Th�t là m�t công vi	c “kh�ng l+”, nh�ng 

n�u không có ai hy sinh làm thì tình tr%ng 
không bao gi� ���c minh b%ch. 

Tôi hoan nghênh ý ki�n c�a anh, và mong 
r"ng LT s 83 s
 ch0 ���c g�i ��n nh�ng AH 
và TH th�c tình còn trân qúy LT. 

Tôi xin phép ch0 khen v�n t�t LT s 82 là 
m�t lá th� ��u tiên, k� t� vài n�m qua, �ã hi�u 
và tôn tr&ng ch� tr��ng, ���ng li c�a LT �ã 
t�ng ���c nh�c �i nh�c l%i nhi�u l�n n�i trang 
bìa. 

Kính chúc anh và quý AH trong ban Biên 
T�p thành công m� mãn trong công vi	c xi�t 
ch�t tình ái h�u n�m châ�…. 

* BPT : BPT hoan nghênh tinh th�n xây 
d�ng c ng nh� tình ngh/a ��m �à c�a AH �i 
v�i anh em Công Chánh. Tuy tu�i già, AH v$n 
th��ng xuyên �óng góp bài v�, hình �nh, và 
y�m tr� nuôi d��ng LT. 

 
* AH H� �
ng L�, California 
Thân g�i Quý AHCC vùng Hoa Th�nh Ðn 
Ð� �óng góp bài cho LT k3 t�i, tôi xin g�i 

��n quý AH bài nh%c “M�a ��u mùa”. 
Nh� quý AH �ã bi�t, mi�n Nam VN c�a 

chúng ta có mùa m�a b�t ��u t� ��u tháng 5 
d��ng l�ch và ch'm d�t vào tháng 11 d��ng 
l�ch. 

“M�a Ð�u Mùa” ghi l%i nh�ng c�m xúc 
trong nh�ng ngày mà chúng ta �ã ph�i chia tay 
v�i mi�n Nam T� Do yêu m�n, nh� c�p tình 
nhân ph�i xa nhau vì hoàn c�nh éo le. 

C�m �n quý AH �ã có l�i khích l	 và xin 
chúc quý AH ���c m&i s� bình an. 

* BPT : Lá th� ���c thêm phong-phú, �a 
d%ng là nh� các nh%c ph!m c�a Ái-h�u tô 
�i�m thêm. Cám �n nhi�u l�m! #�c bi	t AH 
còn k� thêm xu't x�, �i�u này s
 giúp cho 
ng��i hát c ng nh� ng��i nghe c�m th'y th'm 
thía h�n. Mong r"ng giòng nh%c c�a AH  còn 
ti�p t�c tuôn trào và còn xu't hi	n � các LT  
k� ti�p. 

 
* AH  Lý �ãi, California 
Thân g�i các AH trong Ban Biên t�p 
Tôi xin g�i theo �ây check $20 �� �óng góp 

vào chi phí in 'n LTCC. 

Ngoài ra tôi kèm theo CD v� �nh sinh ho%t 
t't niên Quý Mùi cùng l� trao B�ng Ð%i 
Th��ng Th& c�a AHCC Nam Cali. Nh� các 
anh xem hình nào thích h�p thì ��ng vào LT. 

Các anh �ã th�c hi	n LT82 trên CD và trên 
'n b�n. Xin thâm c�m công lao và k� thu�t 
m�i c�a các anh cho vào CD quá g&n. 

Xin chúc các anh m%nh gi,i và ráng gánh 
vác thêm ít s n�a. 

Thân ái 
* BPT : Xin cám �n AH �ã g�i v� LT các 

hình �nh h&p m�t AHCC Nam California vào 
d�p T�t Quý Mùi, và �nh trao b"ng #%i 
Th��ng Th& và Tiên Th&. 

H�u h�t thành viên trong BPT nhi	m k3 
2004 n�y ��u �ã vào l�a tu�i “th't th�p” và 
cao niên h�n, nh�ng c ng c g�ng… 

“Sánh vai gi� tr&n mi tình, 
#ã th��ng thì vác, công trình có nhau”…�� 

chia x) v�i anh em Công-Chánh bn ph��ng. 
 
* AH Ph�m ng�c Khánh, California 
Chân thành c�m t% qúy Ban Biên T�p, v� 

th�i gian và thi	n chí làm vi	c, �� �em ��n 
cho chúng tôi, s� liên l%c, món �n tinh th�n, 
qua các bài v� trong LTCC. 

Chúc quý ái h�u luôn d+i dào s�c kho) và 
t%o s� liên l%c m�t thi�t m*i ngày m�t tt �.p 
h�n. 

* BPT : Ch� �ích c�a LT là “gi� cho còn 
có nhau”, do �ó các BPT ��u c g�ng gìn gi� 
ch�t ch
 mi giây liên l%c n�y.  Cám �n AH �ã 
y�m tr� tinh th�n và v�t ch't cho LT. 

 
* AH Tôn th�t Ng�, California 
….Hôm nay tôi có nh�n LT82 kèm theo CD 

c�a Ban Ph�-trách LT vùng HTD v�i ��y �� 
toàn b� LT82 cùng B�n Danh-sách ���c c�p-
nh�t, r't ti	n cho vi	c l�u-tr�. 

Cám �n các anh �ã b, công s�c nhi�u �� ra 
LT82 �úng k3 h%n theo k4-thu�t m�i, dùng 
format Adobe-Acrobat-pdf �� lên trang LT. 
Th'y các anh trong ban PT nay ��u �ã và �ang 
� tu�i v� h�u d�1ng già mà còn rán  lo chu-
toàn cho LT, tôi c�m ph�c; các b%n tr) ch�a 
ch�c �ã làm ���c. Mong s
 �ón nh�n LT83 
�.p h�n vào mùa Thu s�p ��n. 
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Thân chúc các anh vui m%nh �� lo cho LT 

n�m nay…… 
* BPT : Noi g��ng AH m'y n�m tr��c �ây 

�ã ho%t ��ng tích c�c trong vi	c hình thành 
LTCC nên BPT Hoa-th�nh-#n tuy tu�i �ã 
“th't th�p” và ngoài… nh�ng c ng c g�ng 
sánh vai vác ngà voi v�i anh em m�t nhi	m 
k3.  “Sánh vai gi� tr�n m�i tình.  �ã th��ng 
thì vác, công trình có nhau”. 

 
* Tr�n  ��c Huy, California 
….Chúng tôi �ã nh�n ���c LTAHCC s 

82, xin thành th�t cám �n quý anh. 
Kinh nghi	m c�a AH cao niên hài hoà v�i 

h�ng say c�a AH trung niên �ã t%o nên m�t 
“LT” r't ��c bi	t: hình th�c r't trang nhã, n�i 
dung r't phong phú. 

Xin kèm theo �ây chi phi�u $20 �� nuôi 
d�1ng LT. 

Thân chúc quý anh trong ban ph� trách 
LTCC/HTÐ v%n s� nh� ý. 

* BPT : Xin cám �n AH  �ã có nh�ng nh�n 
xét xây d�ng khích l	, và y�m tr� nuôi d��ng 
LT ��u ��n. 

 
* AH V��ng chí H, Canada 
Tôi v�a nh�n ���c Lá Th� 82 Xuân 2004. 
Trang bìa trình bày r't m� thu�t và n�i 

dung r't phong phú. 
Có nhi�u cây bút c�a m�t s AH r't ��c s�c 

không kém nh�ng cây bút chuyên nghi	p. 
Các bài nghiên c�u v� INTERNET và 

VI5T NG6 r't h�u ích �i v�i nh�ng ng��i 
m�i b�t ��u vào th� gi�i �i	n toán (trong s có 
tôi). 

Mong ��i ���c �&c LT s 83. 
Xin �ính kèm danh sách bn AH là ch� 

D��ng thanh #àm; anh Võ ng&c Di	p; anh 
Nguy�n Bách; và V��ng chí H� �ã �óng góp  
80. US �� nuôi d�1ng LT 

* BPT : Ban Ph� Trách xin cám �n nh�ng 
l�i bình ph!m khích l	 và s� y�m tr� ��u ��n 
�� nuôi d�1ng LT c�a các AH � Canada. 

 
* AH B�ch v
n Hà, Virginia 
…Chúng tôi r't xúc ��ng khi xem LT s 82 

là có nhi�u v� AH cao c'p và AH môn-sinh �ã 
vi�t nhi�u bài vinh danh, Ti�u-s� s� l��c, 

nhân cách cao qúy cùng các ho%t ��ng ái-quc 
nhi	t thành và chuyên nghi	p cao c� c�a c 
k�-s� Lê s/ Ng%c kh� kính c�a AHCC chúng 
ta. 

Ngoài ra LTAHCC d�y 150 trang này có 
��y �� các m�c tin t�c, th�, v�n, nh%c, khoa-
h&c k� thu�t v�i các bút pháp nh. nhàng,vui 
t��i và h'p d$n. Hình �nh bìa mùa Xuân � 
Hoa Th�nh #n thì tuy	t �.p v�i c�nh hoa anh 
�ào �ua n� r�c-r1 và tháp Washington �+ s� 
b"ng c!m-th%ch cao vút d��i tr�i mây…. 

* BPT : Xin cám �n AH �ã có l�i bình 
ph!m tt �.p cho Lá Th�. 

 

* AH Nguy�n h�u Tuân, MA. 
…Lá Th� càng ngày càng �.p và càng ��c 

s�c h�n, ai c ng thích, chúng tôi xin hoan 
nghênh tinh th�n c g�ng và hi sinh c�a BBT 
vùng Hoa thinh #n. Song n�u các anh v$n 
g�p khó kh�n v� v'n �� tài chánh thì chúng 
tôi m%n phép �� ngh� là BBT c� ng�ng g�i 
LT cho nh�ng AH ho�c TH ch�nh m�ng �óng 
góp cho LT hai n�m li�n và rút b�t s trang �� 
rút b�t chi phí, m�c �ích là gi� LT t+n t%i, gi� 
cái dây liên-l%c tinh th�n gi�a các AHCC 
���c càng lâu càng tt. 

* BPT : Chúng tôi xin �ón nh�n nh�ng ý 
ki�n xây d�ng c�a AH. V�i hoài b�o “gi� cho 
còn có nhau” v�i s� h�-tr� ��u ��n c�a AH 
kh�p n�i, LT ch�c ch�n s
 tr��ng t+n. 

 

* AH Tôn th�t Duy, California 
….Tôi có �&c cun “Tri�t lý c� khoai” c�a 

Tràm Cà Mâu. Nh�ng m!u chuy	n ng�n c�a 
anh r't dí d,m, mang l%i nh�ng n� c��i tho�i 
mái, làm quên �i nh�ng �u phi�n, lo l�ng h"ng 
ngày. M�t vài truy	n �ã có ��ng trong các s 
tr��c c�a LTAHCC. 

Tôi �� ngh� LT s 83 gi�i thi	u cun sách 
này ��n AH kh�p n�i �� t't c� chúng ta ��u có 
d�p th��ng th�c tài vi�t v�n c�a anh Tràm Cà 
Mâu và trên h�t là “cùng nhau yêu ��i” 

* BPT : Trong ph�n Th� Tín c�a LT 82, 
BPT có gi�i thi	u tác ph!m này c�a Tràm Cà 
Mâu d��i tên “Bên b� H%nh phúc” . Nay sách 
xu't b�n có tên “Tri�t lý c� khoai”, nên BPT 
ân c�n �ính chính l%i �� t't c� AH rõ. 
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#+ng ý v�i nh�n xét c�a các AH r"ng �ây 

là cun sách r't giá tr�, Tràm Cà Mâu có m�t 
nhân sinh quan v� sng vui, sng �.p r't �áng 
noi theo. 

Qúy AH và TH có th� liên l%c v�i các AH 
Tr�n ��c H�p, Aí V�n, Nguy�n Thi	p (tác gi�) 
�� mua sách t�c mua ni�m vui, và �� làm qùa 
t�ng b%n bè… 

 
* AH Lê m�ng Hùng,California 
….R't vui m�ng và cám �n �ã nh�n ���c 

LT82. Hình bìa r't �.p, và có ch&n l&c. Bài 
v�, tin t�c và hình �nh r't phong phú v� c� 
ph!m l$n l��ng. Trình b�y c ng khéo n�a. Xin 
g�i anh bài “T� ��c h�p m�t T�t Niên 
AHCC 2004” và m�t hình �� BPT tùy nghi 
n�u có th� cho ��ng vào LT 83. 

* BPT : Bài c�a AH vi�t r't sng ��ng, r't 
vui, lôi cun ng��i �&c �i theo các sinh ho%t 
AHCC, nên BPT �ã ch&n ��ng � ph�n Sinh-
Ho%t k3 này. Mong ���c AH �óng góp bài v� 
��u ��n vào các s t�i n�a. 

 
* Gi i thi�u sách Ký S! Du L�ch 
“NH"NG N#O Ð$%NG VI&T NAM” 
c'a AH Tr�nh H	o Tâm 
Ký s� du l�ch “NH(NG N)O Ð*+NG 

VI,T NAM” c�a Ái H�u Tr�nh H�o Tâm �ã 
t
ng ��ng nhi�u k� trên  báo Ng$i Vi�t, l�n 
này t�p h�p ��y �� nh�t s' d	n �a qúy v� t
 
Hà N�i ra V�nh H� Long r�i vào Hu� th�m các 
��n �ài l�ng t	m vua chúa tri�u Nguy-n. Ra 
Qu�ng Tr� vi�ng c. thành và nhìn dòng sông 
Th�ch H�n. Th�m thánh ��a La Vang, qua �èo 
H�i Vân vi�ng Ðà N/ng, Non N�c Ng� Hành 
S�n, H�i An ph� c., Nha Trang bi#n xanh cát 
tr ng, Ðà L�t x� hoa �ào, r
ng d
a M�i Né và 
tr& v� Trà Vinh m�c m�c, êm ��m nghe khúc 
hát Lâm Thôn. 

Sách d�y trên 300 trang l$i v�n trau chu�t 
nhng bình d�, dí d�m do nhà sách V�n Bút 
phát hành, hi�n có bán t�i các nhà sách. Các 
ái h�u Công Chánh có th# liên l�c: 

TR7NH H8O TÂM 
3683 Hawks Dr. 
Brea    CA 92823 
Ði	n tho%i: (909) 395-2134  S� 

 (714) 528-1413  Nhà 

Email:  trinhhaotam @hotmail.com 
Ttrinh@ci.ontario.ca.us 

Giá      
- 15 US$ Bao c��c phí trên toàn n��c M�, 

Canada 
- 20 US$ Bao c��c phí trên toàn th� gi�i 
 
* AH Lê v
n Liêm, Vi�t-Nam 
…Ðây là email c�a Ph��ng chuy�n l�i cám 

�n c�a anh Liêm cho H�i AHCC. Tôi xin 
thông báo cho anh và c ng �ã thông báo anh 
Quách Hu	 Lai. 

Hoa Wu (ch� Hoà). 
Ch� Hoà thân, 
Tôi v
a ��c th c�a Liêm Sadec, tóm t t 

nh sau: 
1) Liêm cho hay là hôm 12/2 �ã nh�n 

��c 350 USD c�a ch� g&i, Liêm g&i l$i cám 
�n ch� nhi�u l m; và nh$ ch� chuy#n l$i cám 
�n ��n anh B�nh, h�i AHCC, và anh T�o 
CTT mà nó cha bi�t, và n�u có th#, ch� cho 
��a ch0 anh T�o �# nó liên l�c. 

2) B�nh tình c�a Liêm thì khi gi�m khi 
không, ph�i thay �.i thu�c liên t�c. 

*BPT : Anh em trong �%i gia �ình Công-
Chánh c�u chúc b%n hi�n Lê v�n Liêm ���c 
chóng bình ph�c. Trong m�c Th�-Tín � LT s 
82 v�a qua, AH Quách hu	 Lai �ã nói rõ v� 
b	nh tình ng�t nghèo và hoàn c�nh khó kh�n 
c�a AH Lê v�n Liêm. Mong các AH ��c bi	t 
l�u ý ��n tr��ng h�p t��ng-tr� n�y. 

Chuy�n bên l�: Chi Tr�n th� Hòa là n� 
KSCC ��u tiên c�a Vi�t-Nam, sau �ó ch� qua 
M1 ti�p t�c h%c thêm và ��nh c & Florida.. 
Các AH Tr�n th� Hòa, Quách hu� Lai, Lê v�n 
Liêm cùng t�t nghi�p KSCC n�m 1957. 

 
* AH Áí V
n, California 
Có m�t bài tôi �ã manh nha lâu nay, nói  

theo gi&ng Hu� là OM lâu ni, không bi�t tôi có 
�� gan mà vi�t hay không? Hay có �� vn 
li�ng �� trình b�y cho sâu s�c. Tôi có bàn v�i 
nhi�u anh em khác LMHùng/MTKý/LNDi	p 
/NXHoàn/LDK3 v.v.. thì th'y ai c ng ch�u �èn 
ý ngh/ �ó. 

Ti	n �ây xin nói luôn. 
Bây gi� ng��i ta th��ng chúc nhau: S�ng 

Lâu, Ch�t Mau ch� không còn cái câu Sng 
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Lâu Tr�m Tu�i.  X�a r+i. Ch�c các anh c ng 
�ã nghe qua r+i. Nay tôi thêm: S�ng Giàu, 
Ch�t Nghèo,và �ây là �� tài E s
 ráng vi�t 
‘Nh�ng Không H�a'. 

* BPT : Manh nha �ã lâu thì nên ��a lên 
LT k)o nó rét r0 m't!  OM m'y lâu ni có n�ng 
b�ng không? #ã ti�t l� ra thì anh em ch� �ó!  
“ S�ng lâu ch�t mau”  và “ s�ng giàu ch�t 
nghèo”  là m�t nhân-sinh- quan r't h�p th�i 
�%i.  Sng th� nào cho �áng sng trong cu�c 
��i phù-du “ ba v%n sáu ngàn ngày”  n�y? 

 
 
 

TTHH$$  TTÍÍNN  VV((    

MM))NNGG  ����II--TTHH$$**NNGG--TTHH++  
 

* Ái H�u Tr�n v
n Quình, Vietnam 
Tôi r't c�m ��ng khi nh�n b�ng ÐTT do 

anh em AHCC t�ng, do AH Hoàng �ình Khôi 
�%i di	n trao cho tôi. Quý hoá thay lòng tt c�a 
các b%n, tuy xa cách nhau nh�ng lòng quý m�n 
nhau không m� phai. Tôi thành th�t cám �n 
anh Thí �ã g�i cho tôi t'm �nh ch�p x��ng 
r+ng t%i v��n Tao Ðàn d�p T�t, �� k4 ni	m 
ngày vui này c�a tôi. Xin anh chuy�n l�i cám 
�n c�a tôi ��n quý anh em AHCC và l�i chúc 
s�c kho) ��n anh em. 

 
* AH Ðào Tr�ng C��ng, Canada 
Tôi �ã nh�n ���c b�n tin “ Kính Lão Ð�c 

Th&”  v�i l�i vi�t thêm là tôi “�ã t�ng nhi�u l�n 
r+i (2,3 l�n)” . Nh� v�y có chi là nhi��.  Nay 
tôi r't vui lòng g�i t�ng ngân phi�u $100 CAN 
kèm theo, ��i ra �� $70 US thì anh li	u chia ra 
cho qu� ÐTT và cho vi	c in cun th� c�a c 
AH Hoàng �%o L��ng. 

 
* AH Nguy�n H�u Tuân, MA 
… Tr��c h�t tôi cám �n các anh �ã liên l%c 

�� cho bi�t có bu�i h&p c�a AHCC Nam Cali 
tr��c T�t �� chúng tôi có d�p g�p l%i m�t s 
�ông anh em Công Chánh và luôn th� nh�n 
b�ng ÐTT. Chúng tôi xin g�i chi phi�u �ính 
kèm �� �ng h� gây qu� ÐTT. Theo thi�n ý c�a 
chúng tôi thì nay khó bán thêm ���c 300, 400 

quy�n th� v�n c�a c� Hoàng �%o L��ng n�u 
các anh ��nh tái b�n... 

 
* AH Hà v
n Trung, CA 
V�i t'm lòng m�n ph�c s� nhi	t tâm c�a 

các anh lo cho vi	c chung (truy�n thng t�ng 
b�ng ÐTT), tôi xin g�i chi phi�u $100 �� �ng 
h� công vi	c làm c�a các anh em. Tôi không 
có ý ki�n v� vi	c in l%i quy�n th� c�a c� 
Hoàng �%o L��ng, nh�ng n�u sách có ra, tôi 
s
 mua �ng h�. 

 
* AH  Ðinh Ký Ng�, Texas 
Th�t là m�t b't ng� và vinh h%nh cho tôi và 

gia �ình khi nh�n ���c b�ng ÐTT mà quý AH 
có nhã ý trao cho tôi hôm nay. Ðây là m�t món 
quà vô giá �i v�i tôi trong quãng ��i còn l%i 
n�i x� ng��i. Nó �ã nói lên r"ng dù � n�i �âu, 
trong hoàn c�nh nào, tình �+ng h��ng, �+ng 
nghi	p và tình b"ng h�u c�a chúng ta v$n 
muôn ��i b�n v�ng. Tôi vô cùng c�m kích và 
xúc ��ng, xin chân Thành cám �n các quý Ái 
H�u. 

Ghi chú : AH Ðinh ký Ng& tr��c 75 ph�c 
v� t%i Nha T�ng th� ký B� Công Chánh. N�m 
nay 87 tu�i và c ng là n�m th� 65 k4 ni	m 
ngày thành hôn. 

 
* AH Hoàng �ình Khôi, CA 
Tôi �ang � Vi	t Nam..Anh LK Thí có nh� 

tôi mang b�ng Ð%i Th��ng Th& v� trao t�ng 
AH Tr�n V�n Quình. Tôi �ã m�i anh Quình � 
C�n Th� lên Saigon cùng v�i m�t s AH � 
Saigon kho�ng m��i AH trong �ó có AH Bùi 
h�u Lân h&p m�t t%i nhà hàng Thanh Tao � 
Ch� L�n hôm 9/5/04 �� trao t�ng b�ng ÐTT 
cho AH Quình. Anh Quình r't vui m�ng và 
c�m ��ng, cám �n AH � kh�p n�i �ã nh� ��n 
anh và t�ng b�ng ÐTT. Các anh em khác ��u 
hoan h0 chung vui. 

Tôi c ng ��n th�m AH Ð* v�n Ch�, 86 
tu�i, Th�y Nông, và ���c bi�t là AH Nguy�n 
quang Chuyên �ã cùng m�t s �ông anh em 
Th�y Nông t� ch�c m�t bu�i h&p m�t và trao 
t�ng b�ng ÐTT cho AH Ð* v�n Ch�, do AH 
chuyên mang theo nhân chuy�n v� th�m quê 
nhà tháng 5/04.AH Ch� r't vui m�ng nh�n 
b�ng ÐTT và ng, l�i cám �n AHCC h�i ngo%i 
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